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Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

 
1. Tato směrnice stanovuje  

a) náležitosti návrhu studijního programu k uskutečňování na základě institucionální 
akreditace udělené UJEP pro příslušnou oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci 
pro příslušný typ studijních programů (dále jen „návrh studijního programu“)1,  

b) podstatné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování na základě této 
institucionální akreditace (dále jen „podstatné změny ve studijním programu“)2.  

 
2. Náležitosti návrhu studijního programu vyplývají ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)3, nařízení vlády č.274/2016 Sb., o standardech pro 
akreditace ve vysokém školství, nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve 
vysokém školství a směrnice rektora Standardy studijních programů UJEP. 

 
3. Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu a oznamování podstatných 

změn ve studijním programu je popsán v čl. 9 až 20 Pravidel vzniku, schvalování a změn 
studijních programů UJEP.   

 
Čl. 2 

Předkládání návrhu studijního programu 
 

1. Návrh studijního programu předkládá děkan fakulty, pokud má být studijní program 
uskutečňován na jedné fakultě, nebo děkani fakult, pokud má být studijní program 
uskutečňován na více fakultách4.     

 
2. Návrh studijního programu je předkládán rektorovi společně s průvodním dopisem děkana 

fakulty, nebo děkanů fakult (dále jen „průvodní dopis“), který obsahuje 

a) základní identifikační údaje navrhovaného studijního programu, včetně informace 
o případném stávajícím studijním programu a oboru, který navrhovaný studijní program 
nahrazuje, 

b) datum projednání návrhu studijního programu v akademickém senátu fakulty, nebo 
data projednání návrhu studijního programu v akademických senátech fakult,   

c) datum schválení návrhu studijního programu vědeckou nebo uměleckou radou fakulty 
(dále jen „vědeckou radou fakulty“), nebo data schválení návrhu studijního programu 
vědeckými radami fakult, 

d) informaci o garantovi navrhovaného studijního programu, kterého hodlá příslušný 
děkan fakulty5 po udělení oprávnění k uskutečňování tohoto studijního programu 
jmenovat, a informaci o datu a vyjádření vědecké rady fakulty, nebo o datech a 
vyjádřeních vědeckých rad fakult k tomuto záměru, 

e) webovou stránku, na které je zpřístupněna elektronická podoba návrhu studijního 
programu a v případě návrhu studijního programu v kombinované formě studia též 
soubor požadovaných studijních opor s uvedením přístupového jména a hesla, 

f) případné další informace podstatné pro uskutečňování navrhovaného studijního 
programu. 

                                                 
1
 Čl. 9 odst. 2 Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP. 

2
 Čl. 16 odst. 1 Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP. 

3
 § 44 a 78 odst. 7, 8 a 10 zákona. 

4
 Čl. 11 odst. 1 Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP. 

5
 Čl. 18 odst. 2 Statutu UJEP. 
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3. Průvodní dopis je předkládán v listinné nebo elektronické podobě (e-mailem) prostřednictvím 

prorektorky pro studium.  
 
4. Návrh studijního programu, s výjimkou návrhů uvedených v odstavci 5, je předkládán 

v plném rozsahu náležitostí uvedených v článku 3.  
 
5. Návrh studijního programu s výukou v cizím jazyce, který je předkládán současně 

s obsahově totožným studijním programem s výukou v českém jazyce, nebo který je 
obsahově totožný se studijním programem v českém jazyce, k jehož uskutečňování již má 
příslušná fakulta, nebo příslušné fakulty platné oprávnění, je předkládán v plném rozsahu 
náležitostí uvedených v článku 4. 

 
6. Návrh studijního programu je předkládán výhradně v elektronické podobě, přičemž je 

zpřístupňován na webové stránce uvedené v průvodním dopisu. Návrh studijního programu 
musí být formálně uspořádán s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k interním i 
externím posuzovatelům. V optimálním případě je opatřen obsahem a uložen v jednom 
souboru ve strojově čitelném formátu (PDF/A). Naskenované obrázky (typicky přílohy návrhu 
studijního programu podle čl. 3 odst. 4 písm. c) a čl. 3 odst. 5) je možné na příslušné webové 
stránce zpřístupnit jako samostatné soubory.   

 
7. Formuláře A-I, B-I, B-IIa, B-IIb, B-III, B-IV, C-I, jejichž rozsah je závazný pro zpracování 

návrhu studijního programu a záměru podstatných změn ve studijním programu, jsou 
uvedeny v Příloze č. 1.     

 
Čl. 3 

Náležitosti návrhu studijního programu 
 

1. Návrh studijního programu obsahuje  

a) formuláře A-I, B-I, B-IIa nebo B-IIb, B-III a B-IV zpracované v souladu s odstavci 2 a 3, 

b) formuláře C-I zpracované v souladu s odstavci 3 a 4,   

c) přílohy podle odstavce 5, které jsou pro navrhovaný studijní program relevantní.   
 

2. V návrhu bakalářského nebo magisterského studijního programu se ve formuláři B-IIa 
uvádějí studijní plány samostatně pro každou formu studia, specializaci, sdružené studium a 
místo uskutečňování.  

 
3. Pokud jsou součástí studijního plánu volitelné (výběrové) předměty, jejich formuláře B-III a 

formuláře C-I pro vyučující těchto předmětů se neuvádějí.            
 
4. K formulářům C-I se přikládá  

a) seznam vyučujících, 

b) seznam navrhovaných členů oborové rady, pokud se jedná o návrh doktorského 
studijního programu,  

c) prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o tom, že v případě udělení oprávnění 
uskutečňovat navrhovaný studijní program zůstane po celou dobu platnosti tohoto 
oprávnění navrhovaný studijní program personálně zajištěn tak, aby splňoval Standardy 
studijních programů UJEP (dále jen „prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult 
o personálním zajištění“).       

 
 
 
5. Přílohami návrhu studijního programu jsou 
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a) v případě návrhu studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují 
odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, povolení příslušného 
uznávacího orgánu6, 

b) v případě návrhu studijního programu, jehož součástí je smluvně zajištěná povinná 
odborná praxe, kopie nebo vzory rámcových, případně dílčích smluv o zajištění 
odborné praxe s příslušnými pracovišti (typicky v případě návrhu profesně zaměřeného 
studijního programu), 

c) v případě návrhu studijního programu pro uskutečňování na detašovaném pracovišti 

 základní údaje o detašovaném pracovišti, zejména oficiální název pracoviště a 
jeho překlad do anglického jazyka, kontaktní údaje na toto pracoviště a spojení na 
pověřenou kontaktní osobu, 

 dohoda o materiálně-technickém a dalším zabezpečení studijního programu, 
uzavřená mezi fakultou nebo fakultami a příslušnou institucí, 

 prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o splnění požadavků stanovených 
Standardy studijních programů UJEP pro studijní programy uskutečňované mimo 
sídlo fakulty, nebo sídla fakult7, 

d) v případě návrhu studijního programu, který má být uskutečňován na více fakultách, 
dohoda těchto fakult o spolupráci při uskutečňování navrhovaného studijního programu,   

e) v případě návrhu studijního programu, ve kterém bude studium probíhat ve spolupráci se 
zahraniční vysokou školou podle §47a zákona  

 základní údaje o spolupracující zahraniční vysoké škole, zejména oficiální 
název této vysoké školy a jeho překlad do anglického jazyka, informace o 
akademickém titulu udělovaném touto vysokou školou podle právních předpisů 
domovského státu této vysoké školy, kontaktní údaje na tuto vysokou školu 
a spojení na pověřenou kontaktní osobu, 

 doklad o platnosti zahraniční akreditace nebo jiné formy uznání obsahově 
souvisejícího zahraničního vysokoškolského studijního programu podle právních 
předpisů domovského státu spolupracující zahraniční vysoké školy, včetně 
konkrétního určení příslušných předpisů8,   

 dohoda UJEP a spolupracující zahraniční vysoké školy upravující podmínky 
spolupráce při uskutečňování navrhovaného studijního programu9,  

f) v případě návrhu studijního programu s výukou v cizím jazyce prohlášení děkana 
fakulty, nebo děkanů fakult o splnění požadavků stanovených Standardy studijních 
programů UJEP pro studijní programy v cizím jazyce 10.  

 
Čl. 4 

Náležitosti návrhu studijního programu s výukou v cizím jazyce  
souběžného se studijním programem v českém jazyce  

 
V případě návrhu studijního programu s výukou v cizím jazyce, který je předkládán současně 
s obsahově totožným studijním programem s výukou v českém jazyce, nebo který je obsahově 
totožný se studijním programem s výukou v českém jazyce, k jehož uskutečňování již má 
příslušná fakulta, nebo příslušné fakulty platné oprávnění, platí, že tento návrh obsahuje 

                                                 
6
 § 78 odst. 7 zákona. 

7
 Čl. 26 Standardů studijních programů UJEP. 

8
 Čl. 2 odst. 1 Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP a část druhá hlava II oddíl A odst. 10 

Přílohy k nařízení vlády č. 274/2016 Sb. 
9
 § 47a odst. 2 zákona a čl. 10 odst. 4 a 5 Pravidel, vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP. 

10
 Čl. 24 odst. 2 a čl. 25 Standardů studijních programů UJEP. 
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a) formulář A-I, 

b) prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o personálním zajištění,   

c) prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o splnění požadavků stanovených 
Standardy studijních programů UJEP pro studijní programy v cizím jazyce11,  

d) případné další informace uváděné v návrhu studijního programu (čl. 3 odst. 1), u kterých 
dochází oproti obsahově totožnému studijnímu programu s výukou v českém jazyce ke 
změně, s vyznačením a popisem navrhovaných změn.   

 
 

Čl. 5 
Náležitosti návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program 

 
1. Pro předkládání návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program platí 

ustanovení čl. 2 odst. 1 až 7 obdobně.  
 
2. Průvodní dopis obsahuje vždy také informaci o datu posledního posouzení vlastní hodnotící 

zprávy garanta studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení UJEP12.  
 
3. Návrh na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program je předkládán v rozsahu 

přiměřeném navrhovanému rozšíření, přičemž obsahuje: 

a) v případě návrhu na rozšíření oprávnění o další studijní plán nebo jinou formu studia 

 studijní plány příslušného studijního programu, včetně dalšího studijního plánu nebo 
studijního plánu pro jinou formu studia, o jehož uskutečňování má být příslušné 
oprávnění rozšířeno, včetně jejich provázanosti na státní závěrečné zkoušky, 
zpracované ve formulářích B-IIa nebo B-IIb,  

 charakteristiky nových studijních předmětů, případně předmětů, u kterých dochází 
ke změně, zpracované ve formulářích B-III, 

 personální údaje o vyučujících, kteří se budou nově na výuce podílet, zpracované 
ve formulářích C-I, doplněné seznamem vyučujících a v případě doktorského 
studijního programu též seznamem členů oborové rady,    

 prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o personálním zajištění, 

 případné další informace uváděné jinak v návrhu studijního programu (čl. 3 odst. 1), 
u kterých dochází ke změně, s vyznačením a popisem navrhovaných změn,  

b) v případě návrhu na rozšíření oprávnění o právo konat státní rigorózní zkoušky a 
udělovat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona 

 uvedení akademického titulu, o jehož právo jej udělovat má být příslušné 
oprávnění rozšířeno,   

 návrh témat rigorózních prací a obsah státní rigorózní zkoušky,  

 informaci o oprávnění fakulty, nebo fakult uskutečňovat v dané oblasti vzdělávání 
alespoň jeden doktorský studijní program13,      

 webovou stránku, na které jsou zveřejněna pravidla vymezující požadavky na 
státní rigorózní zkoušky a rigorózní práce a upravující organizační postupy při 
přípravě na státní rigorózní zkoušky včetně obhajob rigorózních prací14, 

                                                 
11

 Čl. 24 odst. 2 a čl. 25 Standardů studijních programů UJEP. 
12

 Čl. 15 odst. 3 a čl. 17 odst. 3 Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP. 
13

 § 78 odst. 10 zákona.  
14

 Čl. 17 odst. 3 Standardů studijních programů UJEP. 
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 případné další informace uváděné jinak v návrhu studijního programu (čl. 3 odst. 1), 
u kterých dochází ke změně, s vyznačením a popisem navrhovaných změn,  

d) v případě návrhu na rozšíření oprávnění o právo uskutečňovat tento studijní program na 
detašovaném pracovišti mimo sídlo fakulty, nebo sídla fakult, za podmínky, že 
v souvislosti s tímto rozšířením nedochází k žádným významným změnám  

 studijní plány příslušného studijního programu, o jejichž uskutečňování na 
detašovaném pracovišti má být příslušné oprávnění rozšířeno, zpracované 
ve formulářích B-IIa nebo B-IIb, s vyznačením a popisem navrhovaných změn,  

 charakteristiky studijních předmětů, u kterých dochází ke změně, zpracované 
ve formulářích B-III, 

 prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o personálním zajištění, 

 přílohy podle čl. 3 odst. 5 písm. c), 

 případné další informace uváděné jinak v návrhu studijního programu (čl. 3 odst. 1), 
u kterých dochází ke změně, s vyznačením a popisem navrhovaných změn, 

f) v případě návrhu na rozšíření oprávnění o další fakultu, na které má být studijní program 
uskutečňován, za podmínky, že v souvislosti s tímto rozšířením nedochází k žádným 
významným změnám 

 studijní plány příslušného studijního programu, pro který má být oprávnění jej 
uskutečňovat rozšířeno o další fakultu, zpracované ve formulářích B-IIa nebo B-
IIb, s  vyznačením a popisem navrhovaných změn, 

 charakteristiky studijních předmětů, u kterých dochází ke změně, zpracované 
ve formulářích B-III, 

 personální údaje o vyučujících, kteří se budou nově na výuce podílet, zpracované 
ve formulářích C-I, doplněné seznamem vyučujících a v případě doktorského 
studijního programu též seznamem členů oborové rady,    

 prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o personálním zajištění, 

 přílohy podle čl. 3 odst. 5 písm. d), 

 případné další informace uváděné jinak v návrhu studijního programu (čl. 3 odst. 1), 
u kterých dochází ke změně, s vyznačením a popisem navrhovaných změn,  

g) v případě návrhu na rozšíření oprávnění o zahraniční vysokou školu, se kterou má být 
studijní program uskutečňován ve spolupráci podle §47a zákona, za podmínky, že 
v souvislosti s tímto rozšířením nedochází k žádným významným změnám 

 studijní plány příslušného studijního programu, o jejichž uskutečňování ve 
spolupráci se zahraniční vysokou školou má být příslušné oprávnění rozšířeno, 
zpracované ve formulářích B-IIa nebo B-IIb, s  vyznačením a popisem 
navrhovaných změn, 

 charakteristiky studijních předmětů, u kterých dochází ke změně, zpracované 
ve formulářích B-III, 

 personální údaje o vyučujících, kteří se budou nově na výuce podílet, zpracované 
ve formulářích C-I, doplněné seznamem vyučujících a v případě doktorského 
studijního programu též seznamem členů oborové rady,    

 prohlášení děkana fakulty, nebo děkanů fakult o personálním zajištění, 

 přílohy podle čl. 3 odst. 5 písm. e), 

 případné další informace uváděné jinak v návrhu studijního programu (čl. 3 odst. 1), 
u kterých dochází ke změně, s vyznačením a popisem navrhovaných změn.  
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3. Dochází-li ve studijním programu v souvislosti s návrhem na rozšíření oprávnění k jeho 

uskutečňování k významným změnám oproti původnímu návrhu studijního programu, a to 
zejména v charakteristice studijního programu, profilu absolventa, obsahu a rozsahu částí 
státní závěrečné zkoušky a personálním zabezpečení, je nutno předložit návrh studijního 
programu v plném rozsahu náležitostí uvedených v článku 3. 

 
Čl. 6 

Podstatné změny ve studijním programu  
 

1. Děkan fakulty, nebo děkani fakult jsou povinni oznámit Radě pro vnitřní hodnocení UJEP 
záměr podstatných změn ve studijním programu alespoň 90 dnů před jejich účinností, 
s výjimkou případů, kdy tomu brání závažné důvody15; v takových případech se příslušné 
oznámení zasílá Radě pro vnitřní hodnocení UJEP v přiměřené lhůtě před nabytím 
účinnosti zamýšlených změn, přičemž pokud to z podstaty věci není možné předem, pak 
nejpozději do 30 dnů od promítnutí podstatných změn do vzdělávací činnosti.   

 
2. Mezi podstatné změny ve studijním programu, který je uskutečňován na základě 

institucionální akreditace patří: 

a) změna v názvu studijního programu nebo jeho specializace, 

b) změna garanta studijního programu, jakož i další změny v personálním zajištění 
studijního programu, které by mohly mít zásadní vliv na kvalitu tohoto zajištění, 

c) změna v profilu absolventa studijního programu, 

d) změny ve struktuře studijních předmětů profilujícího základu, v jejich rozsahu a 
charakteristice, které mají vliv na profil absolventa studijního programu,  

e) změny v rozsahu nebo typu odborných praxí, které mají vliv na profil bakalářského 
nebo magisterského studijního programu,  

f) změny tematických okruhů a zaměření státních zkoušek mající zásadní vliv na 
profil absolventa studijního programu.  

 
3. Pro předkládání oznámení podle odstavce 1 platí ustanovení čl. 2 odst. 1 až 6 přiměřeně 

a závazná podoba relevantních formulářů podle čl. 2 odst. 7.   
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto směrnici projednalo kolegium rektora dne 3. září 2019. 

2. Tuto směrnici projednala Rada pro vnitřní hodnocení UJEP dne 17. září 2019. 

3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 20. září 2019. 

  

 

Přílohy:  
Formuláře A-I, B-I, B-IIa, B-IIb, B-III, B-IV, C-I16. 
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 Čl. 16 odst. 3 Pravidel vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP. 
16

 Pro vyplnění formulářů platí metodické pokyny NAÚ přiměřeně.  
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Příloha č. 1 k Příkazu rektora č. 2/2019 
 

   

A-I – Základní informace o návrhu studijního programu 

Název vysoké školy: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Název fakulty, nebo fakult: 

 

Název spolupracující instituce: 

 

Název studijního programu:  

 

Místo uskutečňování studijního programu: 

 

Typ žádosti:  udělení oprávnění – rozšíření oprávnění – prodloužení oprávnění 

 

Datum vyjádření akademického senátu fakulty, nebo data vyjádření akademických senátů 

fakult:  

 

Datum schválení vědeckou nebo uměleckou radou fakulty, nebo data schválení vědeckými 

nebo uměleckými radami fakult:  

 

Kód ISCED F:  

 

Zdůvodnění kódu ISCED F:  
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B-I – Charakteristika studijního programu 
Název studijního programu  

Typ studijního programu bakalářský – magisterský – navazující magisterský – 

doktorský  

Profil studijního programu akademicky zaměřený – profesně zaměřený 

Názvy specializací  

Sdružené studium ano -ne 

Forma studia prezenční – kombinovaná – distanční  

Standardní doba studia  

Jazyk výuky studijního 

programu 

 

Udělovaný akademický titul  

Rigorózní řízení ano - ne Udělovaný akademický titul  

Související doktorský 

studijní program
17

 
 

Garant studijního programu  

Zaměření na přípravu 

k výkonu regulovaného 

povolání 

ano - ne 

Uznávací orgán  

Oblast(i) vzdělávání  

(u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %) 

 

 

Cíle studia ve studijním programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil absolventa studijního programu 
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 § 78 odst. 10 zákona. 
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Rámcové uplatnění absolventů studijního programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat 
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B-IIa – Studijní plány pro bakalářské a magisterské studijní programy 
Označení studijního plánu  

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah způsob  

ověření 

 počet 

kreditů 

vyučující dop. 

roč./sem. 

profil. 

základ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 

Povinně volitelné předměty - skupina 1  

       

       

       

       

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Povinně volitelné předměty - skupina 2  

       

       

       

       

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Součásti SZZ a jejich obsah  

 

Další studijní povinnosti  
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Návrh témat rigorózních prací   

 

Součásti SRZ a jejich obsah  

 

Webová stránka, na které jsou zveřejněna pravidla vymezující požadavky na SRZ a 

rigorózní práce a upravující organizační postupy při přípravě na SRZ včetně obhajob 

rigorózních prací
18

. 
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 Čl. 17 odst. 3 Standardů studijních programů UJEP. 
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B-IIb – Studijní plány pro doktorské studijní programy 
Studijní povinnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na tvůrčí činnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na absolvování stáží  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další studijní povinnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti SDZ a jejich obsah  
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu  

Typ předmětu  Doporučený ročník / semestr  

Rozsah studijního předmětu  hod.   kreditů  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

 Forma výuky  

Forma způsobu ověření 

studijních výsledků a další 

požadavky na studenta 

 

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

 

Studijní literatura a studijní 

pomůcky 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-IV – Údaje o odborné praxi 
Charakteristika povinné odborné praxe 

 

Rozsah  týdnů  hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně 

zajištěno 

  

  

  

  

  

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím 

jazyce) 
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

Součást vysoké školy  

Název studijního 

programu 

 

Jméno a příjmení  Tituly  

Rok narození  typ vztahu 

k VŠ 

 rozsah  do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje 

st. program 

 rozsah  do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další 

zapojení do uskutečňování studijního programu 

 

 

 

 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

 

 

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

 

 

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

 

 

 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti 
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u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Působení v zahraničí 

 

 


